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Comitê do Rio
Araguari faz 
consultas públicas

Abes-MG amplia ação no interior
A Abes-MG garantiu assento em mais dois comitês de bacia de rios mineiros. no sapucaí, sul de 
Minas, garantiu a vaga de titular e de suplente. na de titular, a entidade será representada por Re-
nata Fernandes Antunes; na suplência, por eduardo Fernando de Vasconcelos. no Paracatu, estamos 
na suplência, com oswaldo Absai de Freitas.  uma complementação de informação divulgada no 
número anterior do boletim “Afluente” é que no CbH Rio Verde, não só o titular é da Abes-MG como 
também o suplente – josé Carlos Alves Pinto –  também é associado da entidade. nos próximos dias, 
mais quatro comitês – Piranga, Mucuri, Caratinga e suaçuí – farão eleição. A entidade foi habilitada 
para a disputa em todos eles.

A Associação Multissetorial de usuários dos 
Recursos Hídricos da bacia Hidrográfica do Rio 
Araguari (AbHA), entidade executiva equiparada à 
Agência de bacia, juntamente com o Comitê da 
bacia Hidrográfica do Rio Araguari e o instituto Mi-
neiro de Gestão das Águas (igam), promove uma 
série de consultas públicas referente à cobrança 
pelo uso da água na bacia do Rio Araguari. A pri-
meira será realizada hoje, 16, na cidade de Araxá; 
e em Patrocínio, 17. Fechando o ciclo de consultas, 
será realizada a uberlândia, 18. segundo o presi-
dente da AbHA, leocádio Alves Pereira, o objetivo 
da consulta pública é apresentar a Metodologia 
de Cobrança pelos usos dos Recursos Hídricos na 
bacia Hidrográfica do Rio Araguari, além de in-
formar e esclarecer dúvidas da população sobre a 
sua implementação.

Eleição entra 
na reta final

termina no próximo dia 18, quinta, a votação 
para a renovação da direção estadual e da subse-
ção da Abes de Viçosa. A votação eletrônica termi-
nou no último dia 9. na quarta, 17, e quinta-feira 
desta semana, acontecerá a votação em cédula 
de papel. no dia 17, as urnas de votação estarão 
na sede da Copasa, no bairro santo Antônio, em 
belo Horizonte; e em Viçosa, na zona da Mata. 
no dia 18, encerrando a votação, as urnas estarão 
na sede da Abes-MG. Participe. seu voto é muito 
importante para o fortalecimento da entidade.

Câmara aprova Secretaria
de Meio Ambiente

sem a slu, que permaneceu vinculada à se-
cretaria Municipal de Políticas urbanas, a Câmara 
de belo Horizonte aprovou, na última segunda, 8, 
a criação da secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, cujo titular é o engenheiro sanitarista Ronaldo 
Vasconcellos. na Assembléia, tanto o projeto que 
cria a Agência Reguladora de Águas e saneamento 
(Aras-MG) quanto o que modifica a legislação flo-
restal do estado permaneceram “empacados” na 
semana passada. Com houve um feriado no meio 
da semana, muitos deputados aproveitaram para 
“emendar” o final de semana. A previsão é de que 
as votações sejam retomadas esta semana.

F.Mendes

Comitê do Araguari dá mais um passo para a cobrança


